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Zagadnienia gramatyczne 
 

1. Odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, rozdzielnie złożonych, zwrotnych i 
modalnych; 

2. Tryb rozkazujący w liczbie pojedynczej, mnogiej i formie grzecznościowej; 
3. Czas Präteritum ( Imperfekt ) czasowników haben i sein; 
4. Czas przeszły Perfekt czasowników słabych, nieregularnych i mocnych; 
5. Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym i pytającym; 
6. Odmiana rzeczownika we wszystkich przypadkach – rodzajniki określone, nieokreślone, 

liczba mnoga, przeczenie kein; 
7. Przeczenia nicht, nichts, nie, niemand; 
8. Zaimki osobowe w mianowniku, bierniku i celowniku; 
9. Zaimek nieosobowy es, zaimek nieokreślony man; 
10. Zaimki dzierżawcze we wszystkich przypadkach; 
11. Zdania pytające zaczynające się od zaimków pytających (Was? / Wer? / Wo? / Wie? / 

Woher? / Warum? / Wohin? / Wann? / Wie lange? itp.); 
12. Zdania pytające rozstrzygające zaczynające się od czasowników; 
13. Odpowiedzi na pytania rozpoczynające się od nein, ja lub doch; 
14. Zdania współrzędnie złożone ze spójnikami denn, und, aber, sondern, oder; 
15. Zdania złożone ze spójnikami wymagającymi szyku przestawnego: also, auβerdem, deshalb, 

dann, sonst, trotzdem oraz szyku końcowego: dass, weil, wenn, ob.; 
16. Liczebniki główne  w zakresie miliona; 
17. Przyimki łączące się z biernikiem lub celownikiem: an, auf, in, hinter, neben, über, unter, vor, 

zwischen; 
18. Przyimki z celownikiem: mit, nach, von, seit, aus, zu, bei, gegenüber; 
19. Przyimki z biernikiem: für, ohne, gegen, bis, durch, um; 
20. Stopniowanie przymiotników regularnych, nieregularnych; 

 

Słownictwo z zakresu tematów: 
 

1. Hallo! Wie geht’s?   Przedstawianie się i innych; 
2. powitania, pożegnania w sytuacjach formalnych i nieformalnych; 

3. Pytanie o samopoczucie, imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, cenę, numer 
telefonu;  

4. wyrażanie opinii, zadowolenia i niezadowolenia, aprobaty i dezaprobaty; 

5. Familie und Verwandte- opis rodziny,  
6. Schule – plan lekcji; nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych; kolory; czynności 

wykonywane na lekcjach; 
7. Hobby und Freizeit- opowiadanie o swoich zainteresowaniach oraz zajęciach pozaszkolnych; 
8. Rund um die Uhr- pytanie o godzinę; podawanie czasu; opis dnia, obowiązki domowe; 
9. Wetter- opis zjawisk atmosferycznych w poszczególnych polach roku; ulubiona pora roku; 
10. Essen und Trinken-nazwy artykułów spożywczych, potraw, naczyń i opakowań;  ulubione 

potrawy, przepis kulinarny; 



11. Wohnen- określanie położenia pomieszczeń, mebli i sprzętów domowych opis drogi i 
środków lokomocji; opis okolicy, w której się mieszka; opis domu i pokoju; 

12. Feste und Partys- opowiadanie o ważnych wydarzeniach i uroczystościach; wyrażanie 
pocieszenia, radości i współczucia; opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości; 

13. Gesundheit-nazwy części ciała; opis swojego samopoczucia, chorób i dolegliwości; 
14. Ferien, Urlaub- formy wypoczynku, opowiadanie o wakacjach ( gdzie i jak je spędzić) 
15. Aussehen und Charakter-opisywanie cech charakteru, oraz wyglądu, rozmowy w sklepie z 

ubraniami, opisywanie stosownego stroju na daną okazję; 
16. Feste- zaproszenie na urodziny, organizacja przyjęcia urodzinowego, podawanie nazw 

prezentów na różne okazje dla członków rodziny oraz przyjaciół; 
17. Geschäfte - nazwy sklepów i usług, określanie ilości, wagi i objętości; 
18. Meine Sommerferien- opisywanie form i miejsc wypoczynku letniego; 
 


